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hai hôm nay là Trung úy Thành râu, một hoa tiêu kỳ 
cựu của phi đội Mãnh Hổ thuộc Phi đoàn Thần Tượng.

Quay máy xong, tôi bật tần số liên lạc với chiếc 
trực thăng chỉ huy:

-Charlie!..Charlie,..đây Mãnh Hổ!.. 
Sau tiếng xạch xè trong máy, tôi nghe tiếng Trung 

Tá Khưu văn Phát, phi đoàn trưởng phi đoàn Thần 
Tượng trên tần số:

-Hổ đây Charlie,..hai bạn lên vùng gấp. Tôi đang 
ở hướng Đông Bắc của bạn chừng mười lăm phút bay. 

-Hổ nghe,..có chuyện gì không Charlie?
-Tôi vừa phát hiện một chiếc T-54 trên vùng... 

Bạn tới gấp kẻo nó chạy mất. Hiện tôi đang theo dõi nó 
đây…Nghe không Hổ!.. 

- Tàu của Hổ không trang bị rockets chống tăng,..
tôi phải ghé phi trường Gia Nghĩa load,..chắc cũng phải 
mất mười lăm phút…

-Ok Hổ,..lẹ lên…tôi chờ trên vùng. Giọng của 
Trung Tá Phát khẩn trương.   

Anh co-pilot ngồi bên theo dõi cuộc điện đàm với 
Charlie, hình như có vẻ “lạnh cẳng”, nhìn tôi dò xét… 
rồi cuối cùng buột miệng:

-Sao Charlie không kêu khu trục lên làm việc cho 
chắc ăn, mà gọi gunship lạ vậy!

Tôi trợn mắt:
-Bạn hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? 
Rồi như chưa vừa ý, tôi nói thêm:
-Bạn có ngon thì bạn hỏi thẳng Trung tá Phát đi!
Anh co-pilot nghe tôi nói xong, im ru không trả 

lời.
Trực thăng võ trang không phải là đối thủ của 

T-54 nên rất ít khi trang bị hỏa tiễn chống chiến xa. 
Thường thường, khi phát hiện có xe tăng trên mặt trận, 
thì khu trục sẽ được điều động lên để “rang muối” giùm 
mấy con cua sắt này. 

Phi công bay cho tàu Charlie, chở bộ chỉ huy Bộ 
binh cần phải kinh nghiệm và biết ứng phó với tình 
thế và phải biết lúc nào phi vụ có khả thi hay không. 
Bộ binh chỉ biết làm sao cho được việc, nhưng không 
hề biết đến sự hiểm nguy của phi hành đoàn. Bởi thế 
người bay cho tàu Charlie phần nhiểu là staff của phi 
đoàn, hay sĩ quan cấp cao để có đủ thẩm quyền uyển 
chuyển những hoàn cảnh đặc biệt để tránh sự thiệt hại 
vô ích cho đàn em. 

Sau mười phút tại phi trường Gia Nghĩa chỉ cách 
vài phút bay hai chiếc trực thăng võ trang đã sẵn sàng 
vào vùng. 

Tôi cất cánh hướng về mục tiêu, cao độ sát trên 
mặt rừng xanh trùng trùng, điệp điệp…Đây là một 

vùng đất hiểm trở nhất cao nguyên trung phần. Ở cao 
độ thấp này, địch không thấy ta, ta cũng không thấy 
địch. Tôi cảm thấy vững bụng hơn. 

Theo kinh nghiệm tôi biết rằng chỉ có những 
mặt trận lớn mới có sự xuất hiện của chiến xa. Trong 
giây phút hiện tại, dưới mặt rừng trùng trùng điệp này 
có thể đang có một lực lượng lớn nào của địch quân 
đang hoạt động âm thầm để chuẩn bị cho một mặt 
trận lớn nào đó?! Sự yên tĩnh trong giây phút này chỉ 
là một sự yên tĩnh giả tạo, và có thể thay đổi để nổ 
bùng bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đó, thần kinh tôi căng 
thẳng đến cực độ!.. 

Chừng chục phút bay, tôi nhìn thấy chiếc trực 
thăng chỉ huy Charlie đang bay vòng tròn như con 
chim đơn độc trên bầu trời xanh thẩm.

-Charlie đây Mãnh Hổ,..tui tôi đã tới vùng. Xin 
chỉ thị…

-Ok,..hai bạn thấy tôi rồi phải không?..Ngay 
dưới chân tôi là một trảng cỏ xanh, có hồ nước nhỏ…
bạn thấy chưa…

-Thấy rồi,..Charlie…
Tôi tập trung tinh thần quan sát từng tàng cây, 

từng khoảng trống nhỏ đang lao vùn vụt dưới bụng 

tàu. Bất cứ một dấu tích khác lạ, khả nghi nào được 
phát giác sớm cũng là yếu tố quan trọng đóng góp cho 
sự thành bại của phi vụ cũng như ảnh hưởng đến cái 
sống cái chết của phi hành đoàn. 

Trong tiếng động cơ ầm ỹ cùng tiếng chém gió 
phành phạch của cánh quạt, tiếng Hổ hai la to trên 
tần số: 

 -Ê!..ê!.. Có người… coi chừng,..
Tôi giật bắn cả mình:
-Hổ hai, ..cái gì mà la hoảng thế! 
-Hổ một,.. có người bên dưới…
-Đâu... chỗ nào?.. Tôi vội đáp trả. 
-Dưới đám tàn cây,.. sát trảng cỏ, dưới bụng Hổ 


